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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Шановні колеги!  

 

Сьогодні наша діяльність охоплює досить широкий спектр ключових проблем, зокрема - 

демократичні цінності, забезпечення прав людини, демократичний розвиток молоді та їхні 

життєві цінності, державна економічна політика на сучасному етапі, її оновлення та 

реорганізація. Важливими є питання протидії гібридній та інформаційній війні проти України, 

а також впровадження положень Угоди про асоціацію України з ЄС в українські реалії, поєднуючи 

зусилля неурядового сектору, парламенту та уряду. Увагу приділяємо питанням ґендерної 

рівності та забезпеченню прав людини, реформі аграрного сектору держави, активізації 

діяльності сільськогосподарських виробників!  

 

В наш час всі знають, хто такі волонтери, як вони діють, допомагаючи армії. А ми всі вже багато 

років – волонтери ідеологічні. Допомагаємо державі в сфері європейської  інтеграції. 

 

Громадські організації не можуть замінити державні органи влади, ті, які пов’язані з питаннями 

інформування, ідеології, впровадження національної ідеї. Проте ми взяли на себе значну частину 

просвітницької, аналітичної, наукової та інформаційної роботи. 

 

У 2016 році  найбільшу довіру громадян мали волонтерські організації – довіра переважала недовіру 

на 44%. Загалом довіру громадян мають насамперед інституції, пов’язані з обороною країни: 

Збройні сили України (баланс довіри-недовіри становить +36%), добровольчі батальйони (+33%), 

Національна гвардія України (+28%), Державна прикордонна служба (+12%). Позитивний баланс 

довіри мають також церква (+30%), громадські організації (+8.5%), патрульна поліція (+5%), ЗМІ 

України (+4%). 

 

Громадянське суспільство України, яке сьогодні на передньому краї в якості військового чи в 

якості волонтера, захищає незалежність своєї держави і очікує на підтримку громадянського 

суспільства передусім європейських країн. Для нас це підтвердження того, що ми діємо спільно і 

спільно протидіємо гібридній війні. 

 

Дякую всім нашим партнерам за формування нової візії нашої спільної роботи, за нашу спільну 

відповідальність та спільні мрії протягом цього часу!  

 

Президент  

ВГО «Демократична дія» 

Пашко С.О. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 

Всеукраїнська громадська організація «Демократична дія» почала свою діяльність у 

2000 році  (Статут було  зареєстрованого Міністерством юстиції України від 18 квітня 

2000 року, свідоцтво №1401). 

 

У 2016 році згідно вимог чинного законодавства пройшла переєстрація статутних 

документів організації. 

 

З 11 серпня 2016 року організація функціонує з новою назвою  громадська організація 

«Всеукраїнська Демократична дія» 

Код ЄДРПОУ -  21715200. 

 

ГО «Всеукраїнська Демократична дія» присвоєно ознаку неприбуткової організації  

0032 згідно рішення ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві №219/26-55-12-03 від 

22 вересня 2016 року. 

 

Форма власності – колективна. 

Організаційно-правова форма – громадська організація. 

ГО «Всеукраїнська Демократична дія» має рахунки в банках, виступає учасником 

цивільно-правових відносин, має бланки, печатки, штампи, власну символіку. 

 

Для виконання статутних завдань ГО «Всеукраїнська Демократична дія» може вступати 

в союзи, спілки, асоціації з іншими громадськими організаціями та укладати відповідні 

угоди. 

 

Основною метою діяльності ГО «Всеукраїнська Демократична дія» є об’єднання  

членів організації, їх морального, інтелектуального та фізичного потенціалу для 

захисту своїх інтересів, сприяння досягненню соціальної справедливості, забезпеченню 

зростання життєвого рівня населення України шляхом інтеграції у світове 

співтовариство, підтримка розвитку демократії в країні, сприяння солідарності 

прогресивних сил суспільства для побудови демократичної, соціально орієнтованої 

держави. 

 

Членство в ГО «Всеукраїнська Демократична дія» є індивідуальним та 

колективним. 

 

 

 

 



 

 

НАША КОМАНДА  

 

 

 МЕТОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ є сприяння розвитку демократичних перетворень і 

толерантності в суспільстві, сприяння інтеграції України в 

світову спільноту, підтримка розвитку демократії та 

верховенства закону, захисту прав людини, боротьба з 

корупцією, зміцнення конституційних свобод і гарантій, 

досягнення соціальної справедливості та соціального 

партнерства, реалізація політики гендерної рівності, 

національної і громадянської злагоди. 

 

Діяльність організації спрямована на розвиток громадянського суспільства в Україні, 

публічної дипломатії, допомога ВПО, співпраця з міжнародними організаціями, 

поширення європейського досвіду, стандартів і практик в Україні, формування 

громадської думки щодо побудови правової держави, розвиток нових соціальних 

медіа, популяризація в Україні європейських освітніх, наукових, молодіжних , 

культурних програм. 

 

Президент

Сергій Пашко

Голова Ревізійної комісії 

Іван Петрук

Головний 
бухгалтер

Ірина 
Москаленко

Координатор 
проектів 

Леся Драч

Віце-
президент 

Сергій 
Джердж

Віце-
президент 

Наталя 
Свідерська

Регіональний 
координатор 

Майя Кулик



 

 

МІСІЯ  ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДІЇ  –  активізація широкого громадського 

руху за європейську інтеграцію України. 

Повноправне членство України в ЄС дає можливість використовувати увесь 

політичний, економічний, технічний потенціал ЄС  та брати активну участь в його 

подальшому реформуванні. 

 

НАШІ ЦІННОСТІ: 

 Захист прав людини 

 Активне громадянське суспільство 

 Європейська інтеграція 

 Рівні права і можливості для жінок і чоловіків 

 

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ 

 Лідери громадської думки 

 Журналісти 

 Внутрішньо-переміщені особи (ВПО) 

 Учасники АТО та їх сім’ї 

 Молодь та студентство 

 Державні службовці 

 Представники об’єднаних територіальних громад (ОТГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ 

 

 

Демократична дія є членом 

Української національної 

Платформи. 

 

 

 

 

 Демократична дія є членом  

Платформи громадянського суспільства 

(ПГС) Україна-ЄС 

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ПРОГРАМНИМИ НАПРЯМКАМИ У 2016 РОЦІ 

1 – Інформування щодо європейської  інтеграції України 

2 –  Внутрішньо-переміщені особи та допомога воїнам та ветеранам АТО  

3 – Адвокація ґендерної політики 

4 – Протидія в інформаційній війні 

5 – Організаційна спроможність 

З метою посилення організаційної спроможності організації  експерти і 

співробітники з власної ініціативи та на запрошення партнерів поглибили свої знання 

роботи із соціальними медіа,  з інформаційної безпеки, ґендерного бюджетування, 

фінансового менеджменту. 



 

 

 

 

 

Демократична дія у своїй діяльності дотримується принципів відкритості, прозорості, 

антикорупційних вимог закупівлі послуг, дотримання гендерної рівності, захист 

довкілля. 



 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Реалізація проекту «Протидія інформаційній війні в Україні» 

ВГО «Демократична дія» (Київ) за сприяння Асоціації Атлантичного Договору 

(Брюссель) провела спільний проект щодо оцінки впливу гібридної війни, а саме її 

інформаційної складової на українське суспільство. Заходи відбулись в Одесі, Харкові, 

Дніпропетровську. 

Підсумкова конференція «Протидія інформаційній війні в Україні» відбулась 29 січня 2016 

року в приміщенні Українського Кризового Медіа Центру. Організатори конференції - 

Асоціація Атлантичного Договору (Брюссель) та Демократична дія (Київ) запросили 

учасників в першій частині заходу обговорити деструктивну діяльність російських та 

проросійських засобів масової інформації, їхню пропаганду, спрямовану на Україну, НАТО та 

Захід в цілому, а також ту роль, яку відіграють ці медіа у розпалюванні війни в Україні.  

Серед спікерів Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, який вважає, що в гібридній війні, 

розв'язаній Кремлем проти України кидати всі сили на боротьбу з російською пропагандою 

було б найбільшою помилкою. Джеффрі Пайєтт запропонував Україні побороти вплив 

російської пропаганди не контрзаходами, а економічним розвитком і боротьбою з корупцією. 

«Єдиною «зброєю» України має стати успішний розвиток, створення успішної, 

модернізованою, європейської та демократичної України. Це і буде потужним ударом по 

російській пропаганді», - впевнений американський посол. 

Сергій Джердж, віце-президент Демократичної дії, зазначив, що попри економічні проблеми в 

Росії та скорочення всіх статей бюджету, єдиний напрямок де фінансування збільшується – 

це пропаганда. Все більше і більше російських ресурсів інвестується в державні і контрольовані 

ЗМІ. Росія збільшила фінансування міжнародно-трансльованих телеканалів «RT» і «Росія 

сьогодні» навіть попри великі бюджетні скорочення. У 2016 році, канал «RT», який поширює 

інформацію англійською, іспанською та арабською мовами, отримає 19 млрд. рублів 

підтримки. У загальній сумі, Росія виділила 80,2 млрд. рублів для державних ЗМІ, що на 30% 

більше в порівнянні з минулим роком. 

В другій половині конференції доповідачі та учасники взяли участь у колективній дискусії про 

те, як протидіяти впливу про-сепаратистських ЗМІ в регіонах України і як зробити 

український медіа-простір більш об'єктивним і прозорим. Ділячись своїми знаннями і 

досвідом, спікери пропонували найбільш ефективну стратегію по боротьбі з впливом про-

кремлівських ЗМІ, адже така стратегія протидії російській пропагандистській машині 

повинна реалізовуватись для того, щоб зменшити деструктивний вплив на Україну. 

В обговоренні взяли участь посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба; посол 

Естонiї в Україні Сулев Канніке; керівник програм в Україні Асоціації Атлантичного Договору 

Дмитро Райський; співзасновник Українського кризового медіа центру Василь Мірошниченко; 



 

 

заступник директора департаменту Інформаційної безпеки СБУ Юлія Лапутіна; начальник 

науково-дослідної лабораторії Центру гуманітарних проблем ЗСУ Віктор Топальський; 

головний консультант Відділу інформаційної безпеки Національного інституту 

стратегічних досліджень Тетяна Черненко; доцент кафедри телебачення i радіомовлення 

Інституту журналістики КНУ iм. Тараса Шевченка Ольга Гресько; голова правління 

Iнтерньюз - Україна Костянтин Квурт; координатор Бюро протидії гібридній війні Євген 

Магда. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАШІ ПАРТНЕРИ 

Громадські організації 

Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київ 

http://dif.org.ua 

Інститут трансформації суспільства, Київ 

http://ist.osp-ua.info 

Український центр економічних досліджень ім.О.Разумкова, Київ 

http://www.razumkov.org.ua 

Громадська Ліга Україна-НАТО, Київ 

http://ua-nato.org.ua 

 

Благодійний фонд «Україна-Русь», Львів 

http://duhvoli.com.ua 

Всеукраїнське Лікарське Товариство, Київ 

http://vult.org.ua 

 

Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА», Харків 

http://www.krona.org.ua 

ДЕГО «ФЛОРА», Кіровоград 

http://childflora.org.ua 

Асоціація Атлантичного Договору, Брюссель 

http://www.ata-sec.org 

 

Національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

http://eap-csf.org.ua/ 

 

ЦСЄД Діаматік, Київ 

http://www.diamatik.civicua.org/ 

 

Fundacja ePaństwo, Варшава 

http://epf.org.pl/en/ 

 

Інститут Стратегічних Студій, Краків 

http://www.iss.krakow.pl/ 

 

БО « Благодійний Фонд «ОВЕС» 

http://owesua.org/ 

 

Національна спілка журналістів в Україні 

http://nsju.org/ 
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Міжнародні організації 

 
Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні 

http://www.kiew.diplo.de/ 

 

Посольство Литовської Республіки в Українi 

https://ua.mfa.lt/ua/ua/ 

 

Міжнародний Вишеградський фонд 

http://visegradfund.org 

 

Фонд сприяння демократії посольства США в Україні 

http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html 

 

Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні 

www.kas.de/ukraine 

 

Представництво Фонду Фрідріха Наумана за Свободу 

http://www.ukrajina.fnst.org 

 

Центр інформації та документації НАТО в Україні 

http://www.nato.int/structur/oip/nidc/nidc-ukr.htm 

 

Міжнародний фонд «Відродження» 

www.irf.kiev.ua 

 

Посольство Канади в Україні 

www.international.gc.ca 

 

Посольство Королівства Нідерландів в Україні 

www.netherlands-embassy.com.ua 

 

Посольство Республіки Польща в Україні 

www.mfa.gov.ua/poland 

 

Посольство Бельгії в Україні 

http://www.diplomatie.be/kiev 

 

Посольство Грузії в Україні 

www.ukraine.mfa.gov.ge 

 

Посольство Словацької Республіки в Україні 

http://www.slovakia.kiev.ua 

 

Представництво Європейського Союзу в Україні 

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk 

 

Eastern Partnership Civil Society Forum 

http://eap-csf.eu/ 

 

Міжнародна організація праці 

http://www.kiew.diplo.de/
https://ua.mfa.lt/ua/ua/
http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fosvita.ua%2Fabroad%2Fedu_prog%2F9920&rct=j&q=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8&ei=BhWfTvqPOIXssgbZ1KHACQ&usg=AFQjCNHQHs34JVabXxqT5Ee7PRf0EWAgDQ&cad=rja
http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fosvita.ua%2Fabroad%2Fedu_prog%2F9920&rct=j&q=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8&ei=BhWfTvqPOIXssgbZ1KHACQ&usg=AFQjCNHQHs34JVabXxqT5Ee7PRf0EWAgDQ&cad=rja
http://visegradfund.org/
http://visegradfund.org/
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html
http://www.kas.de/ukraine
http://www.kas.de/ukraine
http://www.ukrajina.fnst.org/
http://www.ukrajina.fnst.org/
http://www.nato.int/structur/oip/nidc/nidc-ukr.htm
http://www.nato.int/structur/oip/nidc/nidc-ukr.htm
http://www.irf.kiev.ua/
http://www.irf.kiev.ua/
http://www.irf.kiev.ua/
http://www.international.gc.ca/
http://www.international.gc.ca/
http://www.international.gc.ca/
http://www.netherlands-embassy.com.ua/
http://www.mfa.gov.ua/
http://www.mfa.gov.ua/
http://www.mfa.gov.ua/poland
http://www.mfa.gov.ua/poland
http://www.diplomatie.be/kiev
http://www.diplomatie.be/kiev
http://www.ukraine.mfa.gov.ge/
http://www.ukraine.mfa.gov.ge/
http://www.slovakia.kiev.ua/
http://www.slovakia.kiev.ua/
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
http://eap-csf.eu/


 

 

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

 

Державні установи України 

 
Офіс віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 

https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/ 

 
Міністерство інформаційної політики України 

http://mip.gov.ua/ 

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

http://comin.kmu.gov.ua 

 

Міністерство закордонних справ України 

http://www.mfa.gov.ua 

 

Товариство «Знання» України 

http://znannya.info 

 

Міністерство освіти і науки України 

http://mon.gov.ua/ 

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України 

http://mtot.gov.ua/ 
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2016 РІК 

 

Розподіл коштів, отриманих у 2016 році за програмними напрямами (грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

676000

173000

Обсяг фінансування, грн.

АTA, Brussels ISS, Krakow



 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Громадська організація «Всеукраїнська Демократична Дія» 

Адреса:  01103, м. Київ, вул. Німанська 10, оф.4 

Ukraine,  01103, Kyiv, 10 Nimanska Street, Office 4. 

Тел/факс: +380-44-574-75-03  

Ел. адреса: demaction@ukr.net 

Facebook: https://www.facebook.com/NGODemaction 

mailto:demaction@ukr.net
https://www.facebook.com/NGODemaction

